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11 HORES DE MÚSICA
11.00 h El Conservatori Municipal
de Música de Barcelona organitza
una jornada d’11 hores de música
que inclourà 30 propostes
musicals en diversos espais de
l’edifici. Bruc, 11. Fins a les 22.00.
Gratuït.

FARMÀCIES

Telèfon: 93.244.07.10
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els dissabtes OCI INFANTIL

L’amena història del clarinet

33 CaixaForum (Marquès de Comillas, 6). Dissabte, 1. 17.30 hores. 4 y

«La mitologia grega resumeix
les qualitats de la humanitat»

ruta en bici

El Trio Salmoè, grup format per tres cla-
rinetistes que toquen 24 clarinets de di-
ferents tipus, interpreta 3 músics, 6
mans, 12 notes i 24 clarinets, un concert
ple de sorpreses i bon humor. El recital
repassa de manera divertida els més de
300 anys d’història d’aquest instrument
i les diferents formes que ha adoptat al
llarg de tot aquest temps. Història, arte-
sania i, sobretot, molta música. A partir
de 5 anys. NATÀLIA FARRÉ
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Des de la masia de Can Borrell, situa-
da al sud de Sant Cugat del Vallès i
Cerdanyola, comença la ruta, que
baixa fins a la carretera de Cerda-
nyola, després de deixar la pista de
Sant Cugat a l’esquerra. Un cop su-
perat un petit coll (1,42 quilòmetres)
s’enllaça amb l’asfalt que se segueix
a la dreta. Aviat es continua cap a
Can Sardà (2,05 quilòmetres). Es pas-
sa aquesta masia, es deixen dos ca-
mins a la dreta (2,39 quilòmetres i
2,48 quilòmetres) i s’enllaça amb el
camí de la font dels Caçadors (2,66
km), que se segueix a la dreta. Sem-
pre pel camí principal s’arriba a la
serra de Fotjà (4 quilòmetres) i es
continua cap a la dreta.

S’arriba seguidament al Forat del
Vent (5,37 quilòmetres) on s’enllaça
a la dreta amb la carretera. A l’arri-
bar al coll del Portell de Valldaura
(5,87 quilòmetres) es deixa l’asfalt i
es continua per la pista que neix a
l’esquerra. Quan arribem a una
cruïlla en forma de creu de sant An-
dreu (7,95 quilòmetres), se segueix
recte i es puja amunt.

El camí convergeix llavors amb
la carretera de Sant Cugat (9,37
quilòmetres), que s’agafa a la dreta
deixant, al cap de 400 metres,
l’accés al Tibidabo a l’esquerra. Es
baixa més tard pel vessant del Vallès
fins a la cruïlla de Sant Medir (10,46
quilòmetres) que se segueix iniciant
el descens fins a aquesta bella ermi-
ta (7,56 quilòmetres). Des de la font
del Camp del Miracle s’agafa el camí
de Can Borrell al qual s’arriba des-
prés de travessar la riera unes quan-
tes vegades (15,15 quilòmetres). JOAN
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FRANCESC CASALS

Arnau
Vilardebò
Actor, autor i
productor teatral

21.00
REPRESENTACIÓ DE
‘NEIXEN DÉUS’ Al
Teatre Llantiol. Riereta,
7. 14 euros.

Urgències mèdiques 061
Creu Roja 93.300.65.65

Clínic 93.227.54.00
Sant Pau 93.291.91.91
Vall d’Hebron 93.274.60.00
Sant Joan de Déu 93.280.40.00

Emergències 112
Mossos d’Esquadra 088
Guàrdia Urbana 092
Policia Nacional 091

Síndic de Greuges 900 124.124
Bombers-urgències 080
Serv. Funerari BCN 902.076.902
Inf. Renfe 902.24.02.02

Inf. aeroport 93.298.38.38
Inf. port 93.298.60.00
Ràdio Taxi 93.303.30.33
Taxi Minusv. 93.420.80.88

Girona
CINE
Besalú El sisè Festival de Cine Jueu de
Besalú segueix amb la projecció dels
documentals El viaje de Ana, d’Alan
Ezequiel Jais; How to: be or not to be,
d’Erga Netz; My nose, de Gayle
Kirschenbaum, i Yoel, Israel and
pashkavils, de Lina Chaplin (16.00
hores. Gratuït), i, en el cicle dedicat al
cineasta Amos Gitai, projecció d’Edén
(22.00 hores. 3 euros). Cal Tronc.
Carrer Major.

EXPOSICIONS
Olot Inauguració (12.00 hores) de
l’exposició El fons del Museu, la
col.lecció Serrat Majem. Museu
comarcal de la Garrotxa. Hospici, 8.

Torroella de Montgrí Inauguració
(19.00 h) de l’exposició Les aromes de
la Mediterrània, de Carme Bosch.
Museu de la Mediterrània. Ullà, 27.
D’11.00 a 14.00 i 17.00 a 20.00 hores.

FIRES
Olot Aquesta població celebra la seva
Fira de l’Embotit, amb degustacions,
venda i demostracions culinàries.
Centre de la ciutat. De 10.00 a 20.00
hores.

INFÀNCIA
Contes De quan els animals parlaven,
per Patricia McGill. Hipercor.
Gironcentre. Carretera de Barcelona,
106. A les 12.00 hores. Gratuït.

Animació Històries de la Bleda, a
càrrec de la companyia La Bleda.
Auditori Narcís de Carreras. Santa
Clara, 11. 18.00 hores. Entrada: 1 euro.

MÚSICA
Porqueres Concert de Músiques de
l’holocaust, a càrrec de Brossa
Quartet de Corda. Centre cívic de
Porqueres. Mercè Rodoreda, 5. A les
22.00 hores. 6 euros.

Lleida
FIRES
Solsona Quarta Fira del Trumfo i la
Tòfona, amb una trentena d’expositors i
una petita mostra de patates, venda de
productes artesans d’alimentació,
exposicions, tallers infantils, concursos i
degustacions. De 10.00 a 20.00 hores.

INFÀNCIA
La Caixa El Centre Social de La Caixa
acull les activitats (18.00 hores):
3Cine. Lotte de Gadgetville, de Janno
Poldma i Heiki Ernits.
3Tallers. Un de mandales, i un altre de
flipbooks (llibres animats), a càrrec de
Florence Henrard. Blondel, 3.

Tarragona
CINE
Cambrils El Festival Europeu de
Curtmetratges Cambrils-Reus
projectarà més de 100 pel.lícules. Avui
segueix amb activitats al Centre Cultural
(Sant Plàcid, 18. 12.00, 17.00 i 19.00
hores) i entrega de premis al cine
Rambla (Cristòfor Colom, 30. A les
22.00 hores. 4,50 euros).

EXPOSICIONS
Pintura Inauguració (18.00 hores) de
l’exposició de l’artista xilè Jorge
Zambrano a la galeria ARTGN. Santa
Anna, 18. Tarragona.

Acompanyat d’un timple (petit ins-
trument musical), Arnau Vilardebò
(Barcelona, 1949) gesticula, es mou
a l’escenari, crida, es transforma i,
sobretot, dicta amb humor, lliçons
magistrals sobre la mitologia gre-
ga. Avui, al Teatre Llantiol, l’actor,
que va debutar professionalment
amb El temps escènic de Joan Brossa
(1972), presenta Neixen Déus.

–¿Com va sorgir l’espectacle?
–Volia tenir alguna cosa pròpia,
que em permetés viatjar pel món, i
la mitologia grega és el millor re-
sum de les qualitats i maneres de
ser de la humanitat.
–¿Però el seu monòleg no és gaire
clàssic que diguem?
–És la meva pròpia versió o aporta-
ció a la història que ens han expli-
cat els grans poetes hel.lens com
per exemple Hesíode i Homer. Era
una crítica irònica de la seva reali-
tat, ara la cultura actual és auto-
contemplació.
–En l’espectacle defensa molt la

dona, ¿és el seu propòsit?
–No, va sorgir així. Han passat mi-
lers d’anys i la complexitat de la
mitologia és molt semblant a la
realitat: som iguals que abans, no
hem evolucionat.
–Va ser empresonat fins i tot pel
cas La Torna, ¿quin preu ha pagat
per la independència?
–No actuar en els grans teatres,
però en canvi he estat a Veneçuela,
Equador, Brasil, Portugal, Alema-
nya i Anglaterra. I, com diu un
amic, per al bolo, millor sol. L’hu-
mor de les meves obres no és per
fer riure, és per entendre.
–¿Què passa amb el teatre a Ca-
talunya, hi ha poca assistència?
– No hi ha curiositat, la gent assis-
teix als teatres consagrats. Malgrat
que et trobes els catalans per tot ar-
reu, a la ciutat, viatgen poc. Jo no
en sé, de polítiques teatrals, però
els funcionaris que les executen no
vénen a veure la meva obra, ni d’al-
tres, no saben res, tot i que es pen-
sen que sí. SONIA GARCÍA


